MONITORUL OFICIAL
AL JUDEȚULUI MUREȘ
_______________________________________________________________
ANUL 28 (XXVIII) – Nr.8

august 2017

_______________________________________________________________

HOTĂRÂRI
Nr.

Pagina

107

Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotarârea Consiliului Județean nr.42/2001
privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările
și completările ulterioare …………………………………………………………………………….………… 2

108 Hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pe anul 2017 … 3
109 Hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură …………….. 6
115 Hotărâre privind modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Județean
Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale
de interes public județean …………………………………………………………………………………….. 8

1/12

HOTĂRÂREA NR.123
din 31 august 2017
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001
privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi
completările ulterioare

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.17.950/24.08.2017 prezentată de Direcţia Economică,
precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu
modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi
cele ale art.22 din Hotărârea Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în
active corporale şi necorporale,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit. c) şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al judeţului Mureş a
conductei de apă Band-Ulieş DN100 şi a conductei de apă Tuşin - Sărmaş DN 150, pentru
scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora.
(2). Elementele de identificare ale bunurilor care fac obiectul alin.(1) sunt cuprinse în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
La secţiunea I D „Sisteme de alimentare cu apă” se abrogă următoarele poziţii: poziţia
nr.425 „Conductă de apă Band - Ulieş; poziţia nr.433 „Conductă de apă Sărmaşu - Tuşin”;
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului
Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.17.950/24.08.2017
Dosar VI.D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare
Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Mureş, s-a efectuat în baza Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a Normelor
tehnice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.548/1999, şi a fost
însuşit de Consiliul Judeţean prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/12 iulie
2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, oraşelor şi comunelor a fost înaintat
Guvernului României şi a fost atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.964/2002.
Sistemele de alimentare cu apă aparţinând domeniului public al judeţului Mureş au fost
concesionate „S.C SURM S.A”, societate de profil, cu personalitate juridică, a cărui
acţionar unic era Consiliul Judeţean Mureş.
Prin nota internă nr.16884/2017 Biroul financiar-contabil ne face cunoscut că urmare a
inventarierii anuale a sistemelor de alimentare cu apă, s-a constatat că, Conducta de apă
Band-Ulieş DN100 şi Conducta de apă Tuşin - Sărmaş DN 150, având elementele de
identificare cuprinse în anexa la hotărâre, au fost dezafectate şi înlocuite ca urmare a
uzurii fizice şi morale a acestora.
Având în vedere cele de mai sus, pentru a fi valorificate sau casate, după caz, propunem
aprobarea trecerii lor din domeniul public al judeţului Mureş în domeniul privat al
acestuia.
Drept urmare, se impune modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul abrogării poziţiilor 425 şi 433 la care sunt inventariate aceste bunuri.
Faţă de cele prezentate supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre
anexat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.124
din 31 august 2017
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.18.071/25.08.2017 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.111/27 iulie 2017
privind completarea anexelor 1 și 2 la HCJM nr.34/2017 pentru aprobarea participării
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Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități
culturale și sociale de interes public județean
În conformitate cu art.15 alin(2) şi art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit.a) şi a art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea bugetului
general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2017 la venituri în sumă de
564.716.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 701.996.000 lei, conform anexei nr.1/d.”
2. Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut:
”Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Mureş şi al instituţiilor finanţate integral
sau parţial din bugetul Judeţului Mureş, cu detalierea cheltuielilor pe articole şi alineate
conform anexelor nr.3, de la nr.3/1 până la 3/195”.
3. Anexele nr. 1/c, 2/d, 2/2/b, 3/24, 3/25, 3/28, 3/43/b, 3/44/b, 4/c, 5/1/c, 5/2/b,
7/c, 8, 9/c și 10/b se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1/d, 2/e, 2/2/c, 3/24/a,
3/25/a, 3/28/a, 3/43/c, 3/44/c, 4/d, 5/1/d, 5/2/c, 7/d, 8/a, 9/d și 10/c.
4. După anexa 3/189 se introduc 6 anexe noi, nr.3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 3/194 și
3/195.
Art.II. Anexele nr.1/d, 2/e, 2/2/c, 3/24/a, 3/25/a, 3/28/a, 3/43/c, 3/44/c, 3/190,
3/191, 3/192, 3/193, 3/194, 3/195, 4/d, 5/1/d, 5/2/c, 7/d, 8/a, 9/d și 10/c fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate şi direcţiile de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
Art.IV. Prezenta Hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş și
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.18.071/25.08.2017
Dosar VIO D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru
anul 2017
În conformitatea cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Judeţean Mureş poate
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor de principali de credite.
Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/2017 privind
modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea,
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean,
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s-au aprobat sume pentru a finanţa Şcoala de vară din Hundorf şi pentru Conferinţa
internaţională anuală Cogitationes Historiae, propunem aprobarea detalierilor conform
anexelor cu nr.3/190 şi 3/191.
Spitalul Municipal Dr “Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, prin adresele nr.17460/2017 şi
17705/2017, solicită achiziționarea unui boiler în valoare de 8.000 lei, din fondul de
investiţii al spitalului, pentru prepararea apei calde menajere la secţia pediatrie, suma
de 436.000 lei pentru achiziţionarea şi dotarea cu diverse aparate în ambulatoriul de
specialitate medic specialist endocrinolog şi în sălile de operaţii, precum şi unele
reaşezări în programul de reparaţii în cadrul bugetului aprobat.
De asemenea, Spitalul Clinic Judeţean Mureş prin adresele nr.17020/2017
şi 17594/2017, solicită alocarea sumei de 1.365.000 lei pentru reabilitarea, modernizarea
şi dotarea cu aparatură şi echipamente de sterilizare în punctele de sterilizare Chirurgie
generală-urologie, Ginecologie, Oftalmologie, Ortopedie Traumatologie.
Prin notele interne ale Direcţiei Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte
nr.16236/2017 şi nr.16280/2017, se solicită alocarea în buget a sumei de 155.000 lei
necesară pentru demararea procedurilor de achiziţie publică în vederea atribuirii
contractului de servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea execuţiei lucrărilor în
cadrul proiectului “Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii Tîrgu Mureş ”şi a sumei de
184.000 lei pentru demararea procedurilor de achiziţie publică în vederea atribuirii
contractului de servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea execuţiei lucrărilor în
cadrul proiectului “Reabilitarea Palatului Culturii.”
Potrivit notei interne nr.17247/11.08.2017, Direcţia Tehnică solicită reașezarea sumei de
3.000.000 lei prin diminuarea cu suma respectivă la capitolul C “Lucrări şi servicii privind
întreţinerea periodică a drumurilor publice-pct.1 Covoare bituminoase “şi realocarea
pentru întreţinerea pietruirii existente a unor tronsoane de drumuri judeţene,
necesitatea întocmirii documentaţiilor de cadastru la lucrările finanţate prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală în baza OG nr.28/2013 precum şi a lucrărilor care sunt
cuprinse în programul de drumuri pentru anul acesta, necesitatea întocmirii
documentaţiilor tehnice în vederea execuţiei lucrărilor de IUR (asfaltare) a drumurilor
judeţene DJ 134 Fîntînele – Veţca - Jacodu, km 11+868-14+600,DJ136 de la intersecţia cu
DJ136A-Bezid,km 8+830-11+500,DJ154G Sînger-Papiu Ilarian-Iclănzel, km9+800-12+400,
necesitatea contractării încă a unor servicii de supraveghere prin diriginţi de şantier a
lucrărilor pentru care s-au încheiat contracte de execuţie, necesitatea reluării achiziţiilor
lucrărilor de instalare borne kilometrice.
De asemenea, prin nota internă nr.16372/2017, Direcţia Tehnică solicită achiziţia unui
autoturism de teren ca fiind foarte necesar pentru deplasările pe teren în vederea
realizării cu promptitudine a sarcinilor de serviciu.
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, prin nota internă nr.16278 din 24.08.2017,
solicită cuprinderea în buget a sumei de 41.000 lei pentru achitarea despăgubirilor
cuvenite exproprierii terenului pentru realizarea lucrării de interes public judeţean
„Drum de acces la Parcul Industrial Mureş-Platforma Vidrasău”.
Propunem aceste modificări conform celor solicitate.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/d, 2/e, 2/2/c, 3/24/a, 3/25/a, 3/28/a,
3/43/c, 3/44/c, 3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 4/d, 5/1/c, 5/2/c, 7/d, 8/a, 9/d şi
nr.10/c.
Menționăm că proiectul de hotărâre alăturat a fost afișat la avizierul unității
administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal nr.17903/2017.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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HOTĂRÂREA NR.125
din 31 august 2017
privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.15694/21.07.2017 la proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Având în vedere:
- Art.68 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
- Art.486 alin (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art.24 alin.(1) și (2) din Legea nr.311/2003, Legea muzeelor și colecțiilor publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.20 din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu
modificările și completările ulterioare;
- Art.16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea,
organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art.84 alin.(4) și art.205 alin (3) din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu
modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.91 alin.(5) lit. (a) pct.4 și 10 și ale art.97 alin. (1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu respectarea procedurilor reglementate de Legea privind
transparența decizională în administrația publică nr.52/2003, cu modificările și
completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă taxele și tarifele percepute de instituțiile de cultură subordonate
Consiliului Județean Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și instituțiile de
cultură subordonate Consiliului Județean.
(2) Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică
Instituției Prefectului Județului Mureș și instituțiilor de cultură subordonate Consiliului
Județean Mureș.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.15.694/21.07.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură
Finanțarea instituțiilor de cultură se realizează din venituri proprii și subvenții de la
bugetul județean, în conformitate cu dispozițiile art.20 din OG nr.21/2007 privind
instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de
impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, ale art.24 din Legea
muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, cu modificările și completările ulterioare și
ale art.16 din OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea
așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
În vederea constituirii veniturilor proprii ale instituțiilor de cultură, în baza prevederilor
art.486 alin.(1) din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu modificările și
completările ulterioare, autoritățile administrativ-teritoriale pot institui taxe pentru
utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea, toate de interes
județean. De asemenea, Consiliul Județean aprobă taxe și tarife percepute pentru
serviciile culturale oferite persoanelor fizice și juridice, de către instituțiile de cultură
subordonate acestuia.
Potrivit art.68 alin.(2) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare, veniturile proprii ale instituțiilor de cultură se
constituie din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri
artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din
activități proprii sau anexe și altele.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art.84 alin.(4) și art.205 alin.(3) din Legea
nr.1/2011, Legea educației naționale, elevii și studenții beneficiază de tarife reduse cu
75% pentru accesul la muzee, la concerte, spectacole de teatru, de operă, de film și la
alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice.
În aplicarea prevederilor legale invocate mai sus și ținânt cont de propunerile instituțiilor
de cultură subordonate, autoritatea publică județeană aprobă anual nivelul taxelor și
tarifelor percepute de aceste instituții. În acest context, instituțiile de cultură din
subordinea Consiliului Județean Mureș au înaintat propuneri privind modificarea taxelor și
tarifelor pentru activitățile prestate, ținând cont de nivelul indicelui de inflație, de
prospectarea și analiza prețurilor instituțiilor similare din țară, precum și de gradul de
realizare a veniturilor provenite din aceste activități.
Astfel, prin adresa nr.14955/13.07.2017, Muzeul Județean Mureș propune ca taxele și
tarifele percepute în anul 2018 să rămână la nivelul celor percepute în anul 2017.
Prin adresele nr.14.891/2017, nr.14.155/2017 și nr.14021/2017 Ansamblul Artistic
Profesionist ”Mureșul”, Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel” și, respectiv, Filarmonica
de Stat Tîrgu-Mureș solicită menținerea prețurilor la bilete și abonamente aprobate
pentru stagiunea 2016-2017 și pentru stagiunea 2017-2018.
Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, prin adresa
nr.14.196/03.07.2017, solicită ca taxele aprobate pentru anul școlar 2016-2017 să rămână
în vigoare și pentru anul școlar 2017-2018.
Prin adresele nr.13.009/08.07.2016 și nr.12.954/07.07.2016 Redacția Revistei ”Vatra”,
respectiv Redacția Revistei ”Lato” propun păstrarea prețului de vânzare al revistelor în
anul 2018 la nivelul aprobat pentru anul 2017.
Față de considerentele mai sus arătate, ținând cont de necesitatea creșterii numărului de
beneficiari ai serviciilor culturale, precum și de faptul că prin păstrarea taxelor propuse

7/12

la nivelul aprobat în 2016 se urmărește asigurarea de venituri proprii ale unităților de
cultură subordonate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.126
din 31 august 2017
privind modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş
la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi
sociale de interes public judeţean
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.17990/25.08.2017 a Direcţiei Economice, precum şi
avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub numerele 16392
din 1 august 2017, 16736 din 7 august 2017 și 16774 din 7 august 2017, completată cu
adresele nr.17175 din 11 august 2017 și nr.17862 din 23.08.2017,
Luând în considerare prevederile art.5 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.34/30.03.2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea,
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean,
cu modificări şi completări ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) Iit.d) şi e), coroborate cu cele ale alin.(5) lit.a),
pct.4 şi ale art.91 alin.(6) lit.a) precum şi a celor ale art.97 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/30.03.2017 pentru
aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi
finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La Anexa nr.1, după punctul 51 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul
Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 52, 53 și 54
având conţinutul cuprins în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Anexa nr.2, după punctul 51 al Secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul
Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, se introduc punctele 52, 53 și
54 având conţinutul cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
3. La Anexa nr.1, secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de
Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, se modifică următoarea poziţie:
- poziţia nr.10, Programul „Conferinţa Naţională „Marea Unire din 1918 şi consolidarea
culturii române moderne”, alineatul „data”, va avea următorul cuprins: „27-28 octombrie
2017”;
4. La Anexa nr.2, secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de
Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, se modifică următoarea poziţie:
- poziţia nr.10, Programul „Conferinţa Naţională „Marea Unire din 1918 şi consolidarea
culturii române moderne”, coloana „perioada”, va avea următorul cuprins: „27-28
octombrie 2017”.
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Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Muzeului Judeţean Mureş, Universităţii „Petru
Maior” din Tîrgu Mureş, Asociației “Punți de lumină”, Asociației “Junior Sport” şi Direcţiei
Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea sa la
îndeplinire.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.17.990/25.08.2017
Dosar. VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2017 pentru aprobarea
participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea
şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.34/2017 s-a aprobat participarea Consiliului
Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi
sociale de interes public judeţean, activităţile fiind grupate pe trei secţiuni:
Secţiunea A: Activităţi realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii
şi organizaţii;
Secţiunea B: Activităţi proprii ale Consiliului Judeţean Mureş;
Secţiunea C: Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de Centenarul Marii
Uniri şi al Primului Război Mondial.
Activităţile de la Secţiunea A se propun a fi completate cu un eveniment cultural și un
eveniment de promovare a sportului în rândurile tineretului, acțiuni cu un puternic
impact la nivel local.
1.Evenimentul cultural propus a fi înscris la Secţiunea A „Activităţi realizate de
Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, poziţia 52, constă
în manifestarea cultural-artistică „Punţi de lumină, ediţia a V-a”, organizată de
Asociația Culturală “ Punți de lumină”(adresa 16736/07.08.2017).
Proiectul se desfăşoară în perioada 22 -23 septembrie 2017 şi presupune prezenţa unor
personalităţi şi scriitori din domeniul culturii naţionale precum şi a unor artişti
profesionişti de muzică clasică din Republica Moldova.
Programul cultural-artistic „Punţi de lumină, ediţia a V-a”, este organizat în colaborare
cu Uniunea Ziariştilor Profesionişti Români, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş ,
Despărţământul Judeţean Mureş al ASTREI şi Fundaţia Internaţională „Sun Rise House” .
Simezele vor fi susţinute de pictorii Rodica Olteanu din Bucureşti şi Marcel Naste din
Reghin, judeţul Mureş.
Programul provizoriu include lansarea unor cărţi noi ale scriitorilor Nicolae Băciuţ,
Mariana Cristescu, Theodor Curpaş (Satu Mare), Răzvan Ducan (Târnăveni), Ioan Lăcătuşu
(Sfântu Gheorghe), Dan Lupescu (Craiova), Lazăr Lădariu, Valentin Marica, Gheorghe
Şincan, Alexandru Florin Ţene – preşedintele Ligii Scriitorilor Români, Ionuţ Ţene, Titina
Nica Ţene (Cluj-Napoca).
Debutul editorial va fi prezentat de către doamna profesor Lucia Cetină cu o monografie
post-mortem în memoria fiului său, traducător avocat Nicolae Dan Cetină.
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Va exista şi un moment poetic prezentat de către personalităţile culturale: Nicolae
Băciuţ, Simina Cota şi Cristinela Olăreanu.
Aceste manifestări cultural-artistice vor avea loc în cursul zilei de vineri, 22 septembrie
2017, începând cu orele 11.00, la Hotel Continental Tîrgu Mureş - Sala „Tonitza”.
Programul manifestărilor cultural-artistice va continua şi sâmbătă, 23 septembrie 2017,
între orele 18.00-20.00, în Sala Mică a Palatului Culturii din Tîrgu Mureş, unde va fi
prezentat un recital de muzică clasică, cu arii din opere şi partituri din repertoriul
universal al muzicii religioase.
Recitalul va fi susţinut de către invitatele de onoare: soprana Lilia Şolomei – Artist Emerit
al Republicii Moldova, solistă a Teatrului de Operă şi Balet „Maria Bieşu” şi pianista
Marina Mamaliga – concert maestru la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
(AMTAP) din Chişinău.
În cadrul parteneriatului propus, Consiliul Județean Mureș va pune la dispoziție Sala Mică
a Palatului Culturii, sâmbătă 23 septembrie 2017, pentru susținerea recitalului de muzică
clasică.
Proiectul cultural „Punţi de lumină, ediţia a V-a” oferă oportunităţi tinerilor şi
comunităţii târgumureşene, care au posibilitatea de a participa în mod gratuit la toate
manifestările organizate, putând astfel relaţiona şi interfera în mod direct cu atmosfera
cultural-artistică deosebită, prilejuită de acest eveniment.
2.Evenimentul de promovare a sportului propus la Secțiunea A, poziția 53 din Anexele
1 și 2 la HCJ nr.34/2017 se numește “ Junior Sport- Mureș”, proiect complex de
educație și cultură sportivă pentru copiii din România, care va fi organizat de Asociația
“Junior Sport” (adresele nr.16774/07.08.2017, 17175/11.08.2017, 17862/ 23.08.2017).
Demarat la București, proiectul se dorește a fi extins și la nivelul județelor, prin
publicarea și distribuirea revistei Junior Sport-formă tipărită (format A4, full color,88
pagini, coperți plastifiate lucios) dar și on line, prin dezvoltarea unei platforme
www.juniorsport.ro, prin canalul youtube și pe facebook.
Publicația este o platformă de afirmare a competițiilor de juniori, o tribună de la care se
fac mai bine cunoscute unitățile școlare cu program sportiv și cluburile sportive școlare
dar și cluburile sportive de performanță și, nu în ultimul rand, o rampă de lansare spre
marea performanță a celor mai talentați juniori, din toate ramurile sportive.
Consiliul Județean Mureș va participa la publicarea a 3000 ex. care vor fi distribuite
gratuit în școli. Contribuția Consiliului Județean Mureș se propune a fi de 60 000 lei
(solicitat 60690 lei), din care 48000 lei vor fi alocați în anul 2017 pentru editarea revistei
și 12000 lei în anul 2018, pentru distribuție revistă.
Valoarea totală a proiectului se estimează la suma de 142 800 lei ( 120 000 lei+TVA-19%),
sumă ce urmează a fi acoperită și prin contribuția altor autorități publice sau entități
private.
Revista va fi lansată în 9 decembrie 2017, când va avea loc la Palatul Culturii acțiunea
“Concertul sportului mureșan”, în cadrul căruia micii sportivi de la Cluburile din județul
Mureș vor efectua demonstrații, în prezența unor mari nume ale sportului românesc,
originare din zonă. Cu această ocazie, se va desfășura și Gala de premiere “Născut pentru
sport”, în cadrul căreia Asociația Junior Sport, împreună cu invitații săi speciali (mari
campioni ai României) și reprezentanți ai Consiliului Județean va premia pe cei mai
merituoși sportivi mureșeni din ultimii 2 ani (juniori, dar și mari campioni seniori activi
sau retrași din activitate).
În prima parte a anului 2018 vor avea loc campanii de promovare așa cum este acțiunea
“Azi sunt profu tău de sport”, cu participarea unor personalități – mari campioni originari
din județul nostru, care, vor susține ore de educație fizică la unele școli și vor vorbi celor
mici despre frumusețea și importanța sportului în general, dar și despre ce a însemnat și
înseamnă pentru ei sportul care i-a consacrat. Cu această ocazie, Revista Junior Sport
Mureș va fi distribuită gratuit elevilor.
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La toate evenimentele și acțiunile din cadrul proiectului va fi promovată și imaginea
Consiliului Județean Mureș și acțiunile sale ce au tangență cu activitatea sportivă.
3. La Secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de Centenarul
Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, Anexa 2, poziţia nr.10, Programul
„Conferinţa Naţională „Marea Unire din 1918 şi consolidarea culturii române moderne”,
din motive organizatorice va avea loc în perioada 27-28 octombrie 2017 şi nu în perioada
22-23 iunie 2017, aşa cum s-a prevăzut iniţial (adresa 16392/1.08.2017).
Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare, proiectul
de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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